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Knops pleit voor
BLAASMUZIEK Aanpassing partituren

door Peter van de Berg

Knops pleit voor
wijziging reglement

SITTARD – Partituren van composi-
ties voor harmonieën en fanfares
moeten aangepast worden, zodat
in de toekomst elk orkest aan een
concours kan deelnemen. Dat
vindt Raymond Knops, voorzitter
van de Limburgse Bond van Mu-
ziekgezelschappen (LBM).

Als het aan Knops ligt, komt er
een wijziging in het nationaal regle-
ment. Het onderwerp moet één
van de eerste punten op de agenda
worden van de landelijke muziekor-
ganisaties Koninklijke Nederlandse
Federatie van Muziekverenigingen
(KNFM) en de Verenigde Neder-
landse Muziekbonden (VNM), die
met elkaar gaan fuseren. Als het
vooruitstrevende initiatief daadwer-
kelijk ingevoerd wordt, hoeven de
orkesten voor veel concoursen
geen duurbetaalde beroepskrach-
ten meer in te huren, zoals bijvoor-
beeld bij het Wereld Muziek Con-
cours (WMC) gebruikelijk is. „Wij
zijn sowieso geen voorstander van
die werkwijze”, zegt Knops. „Het
wordt door de LBM in elk geval
niet aangemoedigd. Muziek moet
betaalbaar blijven voor elke harmo-
nie en fanfare. Elk korps moet op
concours kunnen met de mensen
die lid zijn van de vereniging. We
zullen ook in gesprek met het
WMC moeten gaan. Het lijkt me lo-
gisch dat de nationale regels voor ie-
dereen gelden indien het regle-
ment aangepast wordt.”

Theo Wolters - dirigent van har-
monie Concordia in Melick en vier
jaar geleden nog deelnemer aan het
WMC - is eveneens geen voorstan-

der van het inhuren van muzikan-
ten. „Ik begrijp niet dat verenigin-
gen duizenden euro’s daaraan uitge-
ven. Het kost gewoon handenvol
geld. En het past ook niet bij de ge-
dachte van de amateurwereld. Be-
roepsmensen die voor één keer so-
lo’s overnemen, dat is ook niet leuk
voor de eigen muzikanten. In feite
is het de vereniging in de kern om
zeep helpen.”

Reg van Loo van het WMC staat
open voor een gesprek met de fusie-
bond. „Het voorstel is een uitgangs-
punt dat wij delen, maar we zijn
een internationaal concours en we
hebben ook te maken met interna-
tionele bonden. Dat neemt niet
weg dat je altijd open moet staan
voor nieuwe initiatieven.”
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